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Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα με Παρασκευή 8:30-15:30.

Η δυνατότητα παραμονής για μελέτη στο Σπουδαστήριο δεν επιτρέπεται.

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού έπειτα από επικοινωνία στα τηλέφωνα 2107461150

– 2107461151 ή μέσω email στο odontiatriki(at)lib.uoa.gr για την αποφυγή συνωστισμού.

Το Σπουδαστήριο θα εξυπηρετεί δανεισμούς, επιστροφές δανεισμών και επιστροφές συγγραμμάτων

Ευδόξου και υπηρεσίες σχετικές με την Πέργαμο κατόπιν ορισμού συγκεκριμένης ώρας

εξυπηρέτησης.

Λόγω των ειδικών συνθηκών, προηγούνται στην εξυπηρέτηση τα μέλη του ΕΚΠΑ. 

Οι χρήστες που εισέρχονται στο Χώρο Εξυπηρέτησης/Γραφείο Δανεισμού, θα εισέρχονται ένας τη

φορά, θα εξυπηρετούνται κατά μόνας. Η παραμονή τους στο χώρο δε θα ξεπερνάει τα 15 λεπτά και

αφού αποχωρήσουν, θα εισέρχεται ο επόμενος. 

Η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια από τους χρήστες δε θα είναι δυνατή. 

Θα εφαρμοστεί η μέθοδος δανεισμού με παραγγελία.Ο κάθε χρήστης μπορεί να στείλει e-mail στο

odontiatriki(at)lib.uoa.gr  με τα στοιχεία των βιβλίων που βρήκε στον OPAC (ταξινομικό αριθμό,τίτλο,

συγγραφέα κλπ). Οι βιβλιοθηκονόμοι θα συλλέγουν τα βιβλία από τα βιβλιοστάσια και θα τα

προετοιμάζουν προς παραλαβή.

Η παραλαβή θα γίνεται κατόπιν ραντεβού ώστε να οριστεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

παραλαβής των βιβλίων και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο χώρο αναμονής.

Κατά τη διάρκεια παραμονής των φοιτητών στο χώρο αναμονής έξω από το Σπουδαστήριο, θα

πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους.

Το υλικό που επιστρέφεται από δανεισμό θα παραμένει σε καραντίνα από 2 έως 5 ημέρες

ανάλογα το υλικό του τεκμηρίου και δε θα είναι διαθέσιμο για το διάστημα αυτό. Ενδέχεται να

υπάρξουν καθυστερήσεις στη διακίνηση υλικού λόγω καραντίνας.

Οι ώρες εξυπηρέτησης που ορίζονται σε κάθε χρήστη θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. 

Επιπλέον,οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό

μήνυμα, βιβλιογραφίες ή άρθρα εντύπων περιοδικών της συλλογής του Σπουδαστηρίου και να τους

αποστέλλονται ηλεκτρονικά τηρώντας πάντοτε τους περιορισμούς που επιβάλλει η νομοθεσία.

Οι λειτουργίες που κατά το διάστημα της καραντίνας υποστηρίχθηκαν ηλεκτρονικά, συνεχίζουν να

υποστηρίζονται ψηφιακά (πχ. βεβαιώσεις ορκωμοσίας).

Η χρήση του φωτοτυπικού από χρήστες δε θα είναι εφικτή.

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Εργαστήριο Υπολογιστών που φιλοξενείται στο χώρο του

Σπουδαστηρίου.

 


